Fra de glade befrielsesdage i Uglev.
Bagerst: Askov Christoffersen, Peter Odgaard, Peter Ignatius Jensen,
Svend Lykke Espesen, Carl Christensen, Christian Borre.
Forrest: Kaj Larsen, John Søndergaard , Alex Iversen, Kirsten Madsen,
Willy Hebsgaard Nielsen, Betty Lauritsen.
Kilde: Thyholm Egnsmuseum: Besættelsestiden på Thyholm.

Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjerternes tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit.
Velsign det, Herre, fra sund til klit,
fra sund til klit.
4. vers af ”Frihedssangen”: En lærke letted…
Mads Nielsen 1945.
n r .
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R e d a k t i o n e n

Redaktionsudvalget:

Hvidbjerg
Børge Larsen, tlf: 97 87 15 38
E-mail: riebulig@gmail.com

Lyngs
Ingrid Gramstrup Larsen, tlf: 97 87 80 56.

Søndbjerg / Odby
Betty Lauritsen, tlf: 97 87 50 26.

Jegindø

Et kristenmenneskes frihed
”Vi må ikke tro, at det er det eneste der er”, hørte jeg forleden den
radikale politiker Zenia Stampe udtale i et radioprogram. Som gæst i
programmet fortalte hun om hvordan en livskrise af dimensioner
åbnede hendes øjne for en verden, der ikke bare handler om politiske
sejre og nederlag. Da hun mistede sin datter under fødslen sidste
sommer, blev hun tvunget til at begive sig ud på en eksistentiel rejse
for at komme igennem sorgen.
Selv om hun ikke var medlem af Folkekirken, kom hun til at tænke på
en præst og endte med at kontakte ham. Det var den samme præst,
der havde viet hende og hendes mand og havde døbt deres første
datter. Det var også ham, der kom til at begrave datteren, som de
mistede.
Præsten åbnede en ny dør for Zenia Stampe, gav hende en ny måde at
se livet på og en ny måde at respektere troen, som en vigtig del af livet.

Ingrid Noer Nielsen, tlf.97 87 90 28
E-mail: ingrid@kirkebakken6.dk

Ansvarshavende
redaktør:
Lars Grønbæk Sandfeld
tlf: 97 87 11 15. E-mail: LSA@KM.DK
Nina Dyrhoff Nyegaard
Orlov

Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
Juli/august: 24. Maj
Fotos: Lars G. Sandfeld og ukendte fotografer

”Jeg har fået respekt for den del af livet, som I virkeligheden ikke er
samfund. Jeg har jo læst statskundskab, hvorfor reagerer folk sociologisk som de gør - det har været mit perspektiv, også på livet. Og så
pludselig finder jeg ud af, at en ting er hvordan vi organiserer samfundet og det perspektiv vi har på samfundet, men vi må ikke tro, at det er
det eneste der er. Jeg tror, at det at vi mistede en datter, har skabt en
anden klangbund for mit politiske arbejde, i den måde jeg er politiker
på”, udtalte Zenia Stampe
Hendes ord fik mig til at tænke på et af Luthers hovedskrifter ”Et kristenmenneskes frihed” (1520). Den første sætning i Martin Luthers skrift
lyder: „Et kristent menneske er en fri herre over alle ting og ingen
undergivet”, hvilket jo betyder, at i troen på Gud er et menneske en fri
herre over alle ting, og dermed heller ikke bundet i politiske systemer.
Det vil sige, at der ikke er nogen sandhed, et politisk system eller en
ideologisk tyran over mig i det jordiske. Men fordi den kristne frihed
udspringer i troen på Gud i Himlen, så binder Guds myndighed os, for
vi er under en myndighed: Guds ord, der siger, at vi skal frygte Gud og

K o n t a k t
Pr æster

Hvidbjerg/ Lyngs
Lars Grønbæk Sandfeld
Sembvej 3, 7790 Thyholm
tlf: 97 87 11 15
e-mail: LSA@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.
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Jegindø
Ove Arensbach
Konstitueret sognepræst.
tlf: 97 87 90 03 / 51 77 50 03
Ugentlig fridag mandag.
Søndbjerg/Odby
Nina Dyrhoff Nyegaard, ORLOV!
VIKAR: Morten Krogh Nielsen
tlf: 20 21 01 98. (Indtil 30. maj.)
e-mail: MBN@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.

For m ænd

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Svende Grøn,
tlf: 97 87 12 24.
E-mail: sg@km.dk
Søndbjerg – Odby sogne:
Bent Ingemann Jensen,
tlf: 97 87 50 26.
E-mail: betty-bent@mail.dk

GLÆDELIG PINSE!
elske næsten. Dermed kommer Luther frem til den
anden sætning i skriftet om et kristent menneskes
frihed: „Et kristenmenneske er i alle ting en træl,
skyldig at gøre tjeneste og enhver undergivet”.

Selvom viden, oplysning, humanisme og demokrati
har formet et Europa til frihed, så mindede Zenia
Stampes ord mig om, at den politiske frihed ikke er
den eneste frihed der er.
Morten Krogh Nielsen

Paulus udtrykker det således i 1. Kor. 9,19: ”Skønt fri
og uafhængig af alle har jeg gjort mig selv til alles
tjener.”

Gr avere

Hvidbjerg
Kirkegårdsleder Per Harkjær.
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83.
Jegindø
Ernst M. Lauridsen
Jegindø kirkegårdskontor
tlf: 51 50 86 85.
tlf.: 97 87 93 23

Lyngs
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83
Søndbjerg
Hanne Kragh Møller
tlf: 61 38 08 87
Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76

K irker

Hvidbjerg Kirke, Nørregade 16.
Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5.
Jegindø Kirke, Kirkebakken 3.
Søndbjerg Kirke, Ballevej 3.
Odby Kirke, Gl. Landevej 6.
Thyholm K irkecenter

Nørregade 17, Hvidbjerg.

3

70 året for Danmarks befrielse den 5. maj 1945

Tyskland kapitulerede den 4. maj 1945 kl. 20. Vi fik
beskeden gennem den engelske B.B.C.- radioavis, en
glædelig nyhed som opfordrede folk til at fjerne mørklægningsgardinerne og tænde stearinlys i vinduerne,
selvom freden først trådte i kraft den 5. maj kl. 8 om
morgenen.

Som repræsentant for den årgang, der kan huske
befrielsen og også tiden lidt før, har Ingrid Gramstrup i
en samtale med mig fortalt om et par begivenheder,
som har fæstnet sig i erindringen:
” Der skulle fejres guldbryllup hos Karen og Lars Riis i
Floulev d. 3. maj 1945. Festen blev holdt hos sønnen og
svigerdatteren Anders og Thea Riis. Stemningen var
præget af krigens nærhed og af rygtedannelser.
Om formiddagen den 4. maj var der nogle familiemedlemmer, som skulle hjem til Nr. Felding. Det lå ligesom i
tankegangen at hvis englænderne kom, så sprængte
tyskerne Oddesundbroen i luften
Der blev så spændt for en charabanc, et hestekøretøj,
og kørt efter broen til alt hvad remmer og tøj kunne
holde.
Andre begivenheder i disse dage kom af den uro og
nervøsitet der opstod. Der hang ligesom en sort sky
over tilværelsen. Folk havde travlt med at pakke kufferter, fordi der var kommet besked om, at alle skulle
evakueres til Mors, blot skulle der blive én tilbage på
hver gård til at passe dyrene. Alt var et stort kaos.
Den 5.maj blev en dag, som jeg aldrig vil glemme. En
national festdag. Det lykkeligste budskab i Danmarks
historie. Et minde som har bidt sig fast i hukommelsen;
noget som føltes næsten som en drøm. Man skal nok
have oplevet det, for at forstå reaktionen. Folk gik
nærmest i chok, ingen kunne koncentrere sig om deres
arbejde, nu skulle der festes og skolebørnene fik også
en fridag.
Den 5. maj om eftermiddagen samledes kommunens
borgere uden for stationsbygningen for at markere
befrielsen. Der blev talt af lærer Jens Grusgaard, som
var meget bevæget. Der blev også sunget fædrelandssange og råbt hurra, så det kunne høres over det meste
af kommunen.
Frihedskæmperne stod opstillet i en lang række med
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armbind, for at gøre sig synlige efter at have arbejdet
skjult under krigen. Det var de mennesker der modtog
den nedkastede ammunition fra engelske fly til
sprængning af jernbanen, som tyskerne brugte til
transport af deres materiel.
Nazisterne blev lagt for had. Ligeledes de, der havde
arbejdet for tyskerne, var ildesete, og i særlige og grove
tilfælde blev de - efter befrielsen - samlet op i en åben
lastbil til fri beskuelse.”
Karl Meldgaard

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
8. Marts:

Lukas Hagen Madsen

Kirkelig velsignelse af ægteskab:
28. marts:
Anette Vorup Birk
			
og Brian Ravnsgaard Riis
Bisættelser:
20. Marts:
20. Marts:

Finn Agger
Pia Winther

Lyngs Kirke
Dåb:
8. marts:

Tobias Bach Pedersen

Vielse:
8. marts:
		

Christina Bach Pedersen og
Anders Helming Bach Pedersen

Begravelse:
25. marts: Thorgny Frost

Odby Kirke
Bisættelse:
21. marts:

Birgitte Pedersen

Fælles Program
BEM ÆRK:

På grund af Kirkecenterbyggeriet er al mødeaktivitet i Thyholm
Kirkecenter indstillet med udgangen af april måned. En del møder
afholdes i byggeperioden
i Hvidbjerg Pr æstegård, Sembvej 3.
Ved tvivlsspørgsmål:
Kontakt de enkelte foreningsledere.

FRIHEDSFEST
i anledning af
70-året for
Danmarks befrielse

Hvidbjerg- Lyngs – Jegindø
Menighedsr åd, Indre Mission
Hvidbjerg og Grundtvigsk
Forum:

Mandag d. 4. maj i Midtpunktet.
Aftenens program:
Kl. 18.30
Velkomst og sang
Kl. 18.40
Hjemmelavet æggekage
			
fra Tambohus Kro.
Kl. 19.20
Spisning slutter. Sang
Kl. 19.30
Foredrag om Hvidsten
			
gruppen v. tidligere
			
lærer Hans Neisum.
Kl. 20.30
Fakkeloptog fra Midt
			
punktet til mindestenen
			
i Lystanlægget.
Kl. 21.00
Christen Gade fortæller
			
korte glimt fra Friheds			
kampen på Thyholm.
Afslutning med ”Altid frejdig” og Fadervor.
Det vil være muligt udelukkende at deltage i
programmet fra kl. 19.30.
Entre: Med spisning: kr. 125.
Foredrag og aftenprogram alene: kr. 50.
Arr. Menighedsrådenes Samråd, Midtpunktet
og Thyholm Foreningen for udvikling og
sammenhold.

Sogneudflugt d. 3. juni.
Turen går til Møltrup Optagelseshjem.
Der er afgang fra Hvidbjerg Kirke kl. 16.30. Forventet hjemkomst kl.
ca. 22.30.
Undervejs serveres der en let anretning.
Kl. 19 ankomst til Møltrup, hvor der er rundvisning, orientering og
kaffe.
Pris for hele turen inklusiv forplejning: 125 kr.
Tilmelding senest d. 20. maj efter først til mølle princippet, (da der
kun er plads til 50 på Møltrup) til Per Jørgensen tlf: 97 87 14 99.
Mail: p.t@c.dk

Indre Mission

Onsdag d. 6. maj kl. 19.30: Kredsmøde i Snedsted Sognegård.
Taler: Sognepræst Esper
Thidemann, Aarhus.
Onsdag d. 20. maj kl. 19.30: ”Tabor-mødet 2015” i Indre Missions
egnsmuseum i det gamle missionshus ”Tabor” i Harring. Medvirkende: Folketingets tidl. formand Chr. Mejdahl, Løgstør og provst
Jens Munksgaard, Hurup.

Omtale.
Onsdag d. 13. maj kl. 19.30 kommer Kamma og Arne Puggaard til
Hvidbjerg Præstegård.
Arne Puggaard er formand for flyselskabet MAF Danmark, der
TEMAKONCERT:
transporterer nødhjælp til verdens afkroge.
MAF står for Mission Aviation Fellowship og er et kristent flyselskab,
Tirsdag d. 5. maj kl. 19.00 i Hvidbjerg Kirke:
Med deltagelse af en række lokale kor, sangere som blev stiftet efter 2. verdenskrig af engelske piloter, der ønskede
at bruge fly fra krigen i verdensmissionens tjeneste ved at ”give
og musikere i alle aldre.
evangeliet vinger”.
Der vil blive noget for både øje og øre.
I dag er der på internationalt plan ca. 1200 ansatte, heraf ca. 200
Temaet er i år: ”FRIHED” som opfølgning af
piloter, som flyver de 130 fly i 30 forskellige lande. Alle er velkomne
årets Kirkehøjskole-tema og Frihedsfesten
til en spændende aften med fokus på MAF.
aftenen før.
IM, Hvidbjerg.
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Hvidbjerg/Lyngs

Jegindø

www.thyholmkirker.dk

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk

Menighedsr ådet
Onsdag d. 6. maj kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegård.
NB: Onsdag d. 3. juni: Sogneudflugt. Se under fælles program.

Menighedsr ådet
Onsdag d. 6. maj kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg
Præstegård.
NB: Onsdag d. 3. juni: Sogneudflugt. Se under fælles program.

SOLVANG
Tirsdag d. 12. maj kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 26. maj kl. 15.00: Andagt ved Ellen og Peter
Gade.

INDRE MISSION
Onsdag den 6. maj kl. 19.30: Kredsmøde i Snedsted Sognegård. Se under fælles program
Onsdag den 13. maj kl. 19.30: Bibelhistorie IV, om Moses. Kaffebord.
Onsdag den 13. maj: Tabor-mødet 2015: Se under fælles
program.
Onsdag den 27. maj kl. 19.30: En aften med Morten Krogh
Nielsen, vikarierende sognepræst i Søndbjerg-Odby. Kaffebord.
Alle er velkomne. Møderne foregår i Jegindø Missionshus,
Kongevejen 66, Jegindø, når ikke andet er nævnt.
Ønskes kørelejlighed: Kontakt tlf. 97 87 92 18

INDRE MISSION
Onsdag d. 6. maj kl. 19.30: Kredsmøde i Snedsted sognegård. (Se under fælles)
Onsdag d.13. maj kl. 19.30 i Hvidbjerg Præstegård.
En aften med Kamma og Arne Puggaard, som vil fortælle og vise billeder med fokus på MAF (Fly mission) Se omtale under fælles.
Onsdag d. 20. maj kl. 19.30: Tabor- møde 2015. Se under
fælles program.
Ønskes kørsel kan henvendelse ske til Betty Hargaard Tlf.
97 87 15 34.
Onsdag d. 3. juni: Sogneudflugt. Se under fælles.

Gimsinghoved

GRUNDTVIGSK FORUM
Onsdag d. 3. juni: Sogneudflugt. Se under fælles.
UNGE HJEM
Mandag d. 1. juni kl. 19.30: Møde hos Bodil og Niels Damsgaard, Hellerødvej 7.
KFUM & KFUK
www.thyholm.kfum-kfuk.dk
Thyholm FDF
www.fdfthyholm.dk
NB: SOMMERLEJR PÅ MØGELØ: 11. – 18. juli.

Årets traditionsrige Provstigudstjeneste bliver på Gimsingho
Gimsinghoved er Struers Kunst- og kulturcentrum. Det er op
Gudstjenesten holdes i den smukke park med gamle træer
Provstiets præster og kirkekorene fra de forskellige kirker me
Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe pølser mv.
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FDF
Lørdag den 9. maj: Sejlerdag for seniorer og ledere på FDF
Sejlcenter Jegindø.
Lørdag den 9. maj: Planlægningsdag for sommerlejren og
efterfølgende lederhygge.
Mandag den 18. maj: Ledermøde kl. 20.00.
Torsdag d. 14 – fredag d. 15. maj: Kanotur for 2. pilte, væbnere, seniorer og ledere på Morup Mølle Å.
Klassemøde hver mandag:
Puslinger/tumlinger kl. 18.30 – 20.00.
Pilte kl. 18.30 – 20.00.

Afsked med Morten Krogh Nielsen:
Gudstjenesten i Odby Kirke Pinsedag, søndag d. 24. maj kl.
9.00 og i Søndbjerg Kirke samme dag kl. 10.30 er Morten
Krogh Nielsens sidste gudstjenester i vore sogne.
Menighedsrådet inviterer derfor til en udvidet kirkekaffe i
konfirmandstuen kl. 11.30, hvor der bliver lejlighed til at sige
farvel til Morten.

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk

Indre Mission
Onsdag d. 6. maj: Kredsmøde.
Onsdag d. 20. maj: Tabor-møde.
Se under fælles program.

Søndbjerg og Odby Kirker
Musikalsk tankerum:
Tirsdag d. 19. maj kl. 19.00-21.00. Musikalsk tankerum i Søndbjerg Kirke. Find roen i dig selv og i musikken. Kom og gå
som du vil inden for den afsatte tid.

Bibelkredsen:
Mandag d. 1. juni kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Luk. 16,19-31

Søndbjerg /Odby

oved 2. Pinsedag 25. maj kl. 10.30.
prindelig en gammel proprietærgård.
og blomstrende rododendron.
edvirker.
eller man kan spise sin medbragte mad i parken.
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Gudstjenester | maj 2015

Hvidbjerg

Lyngs

01. Bededag
INGEN
03. 4.s.e.påske
kl.10.30
10. 5.s.e.påske
INGEN
14. Kristi Himmelfart kl.10.30
17. 6.s.e.påske
INGEN
24. Pinsedag
kl.10.30
25. 2. pinsedag
kl.10.30
					
31. Trinitatis søndag INGEN

Jegindø

Søndbjerg

Odby

01. Bededag
kl.10.30
03. 4.s.e.påske
kl. 9.00
10. 5.s.e.påske
kl.10.30
14. Kristi Himmelfart kl. 9.00
					
17. 6.s.e.påske
kl.10.30
24. Pinsedag
kl. 9.00
25. 2. pinsedag
kl.10.30
					
31. Trinitatis søndag kl.10.30

01. Bededag
kl. 9.00
03. 4.s.e.påske
kl.10.30
10. 5.s.e.påske
INGEN
14. Kristi Himmelfart kl.10.30
17. 6.s.e.påske
kl. 9.00
24. Pinsedag
kl.10.30
25. 2. pinsedag
kl.10.30
					
31. Trinitatis søndag kl. 9.00
01. Bededag
INGEN
03. 4.s.e.påske
INGEN
10. 5.s.e.påske
kl. 9.00
14. Kristi Himmelfart kl.10.30
17. 6.s.e.påske
INGEN
24. Pinsedag
kl.10.30
25. 2. pinsedag
kl.10.30
					
31. Trinitatis søndag kl.10.30
01. Bededag
kl.10.30
03. 4.s.e.påske
kl.10.30
10. 5.s.e.påske
INGEN
14. Kristi Himmelfart INGEN
17. 6.s.e.påske
kl. 9.00
24. Pinsedag
kl. 9.00
25. 2. pinsedag
kl.10.30
					
31. Trinitatis søndag INGEN

Konfirmation
Kirkekaffe
Kollekt til Folkekirkens Mission.
Kirkekaffe
Morten Krogh Nielsen
Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp
NB: PROVSTIFRILUFTSGUDSTJENESTE
ved Gimsinghoved
BØRNEKIRKE
Konfirmation
Kollekt til Folkekirkens Mission.
Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp
NB: PROVSTIFRILUFTSGUDSTJENESTE
ved Gimsinghoved

Konfirmation
Kollekt til Folkekirkens Mission.
Jan Bjerglund
NB: PROVSTIFRILUFTSGUDSTJENESTE
ved Gimsinghoved
Lars Grønbæk Sandfeld

Lars Grønbæk Sandfeld
Afsked med Morten Krogh Nielsen
NB: PROVSTIFRILUFTSGUDSTJENESTE
ved Gimsinghoved
Ebbe Fibiger
Ove Arensbach Kirkekaffe
Konfirmation

Afsked med Morten Krogh Nielsen
NB: PROVSTIFRILUFTSGUDSTJENESTE
ved Gimsinghoved

www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx

